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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1
Søren Bo Søndergaard, Cornelis de Jong

Návrh stanoviska
Odsek 2

Návrh stanoviska Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 2. vyzdvihuje význam rozpočtových 
prostriedkov vyčlenených na kapitolu 
02 03 v návrhu rozpočtu Komisie, pričom 
je presvedčený, že lepšie fungovanie 
vnútorného trhu možno dosiahnuť 
prostredníctvom zlepšení v oblasti 
oznamovania a vydávania osvedčení; ďalej 
zastáva názor, že vyčlenenie rozpočtových 
prostriedkov v oblasti štandardizácie a 
aproximácie právnych predpisov je 
odôvodnené, keďže tieto opatrenia uľahčia 
pôsobenie a konkurencieschopnosť 
podnikov, pričom sa európskym 
spotrebiteľom poskytnú bezpečnejšie 
výrobky a služby;

2. vyzdvihuje význam rozpočtových 
prostriedkov vyčlenených na kapitolu 
02 03 v návrhu rozpočtu Komisie, pričom 
je presvedčený, že lepšie fungovanie 
vnútorného trhu možno dosiahnuť 
prostredníctvom zlepšení v oblasti 
oznamovania a vydávania osvedčení bez 
toho, aby sa akýmkoľvek spôsobom 
obmedzila možnosť členských štátov 
prevziať iniciatívu v stanovovaní 
povinných noriem v oblastiach, ako je 
bezpečnosť potravín, dobré životné 
podmienky zvierat, ochrana životného 
prostredia a sociálne práva; ďalej zastáva 
názor, že vyčlenenie rozpočtových 
prostriedkov v oblasti štandardizácie a 
aproximácie právnych predpisov je 
odôvodnené, keďže tieto opatrenia uľahčia 
pôsobenie a konkurencieschopnosť 
podnikov, pričom sa európskym 
spotrebiteľom poskytnú bezpečnejšie 
výrobky a služby;

Or. xm

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 2
Heide Rühle

Návrh stanoviska
Odsek 5

Návrh stanoviska Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

5. požaduje financovanie pilotného 
projektu s názvom Fórum jednotného trhu, 
výročného podujatia, ktoré spája zástupcov 
inštitúcií EÚ, členských štátov a ostatných 

5. požaduje financovanie pilotného 
projektu s názvom Fórum o jednotnom 
trhu, výročného podujatia, ktoré by sa 
malo uskutočniť jedenkrát za rok v 
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zainteresovaných strán s cieľom vytvoriť 
jasnejší záväzok v súvislosti s 
transpozíciou, uplatňovaním a 
presadzovaním legislatívy vnútorného
trhu, čím sa vytvorí platforma na výmenu 
osvedčených postupov medzi 
vnútroštátnymi administratívami; okrem 
toho požaduje financovanie pilotného 
projektu, ktorý by formou nezávisle 
uskutočneného prieskumu umožnil 
identifikovať 20 najdôležitejších zdrojov 
nespokojnosti a frustrácie občanov a 
podnikov na vnútornom trhu, najmä 
MSP;

členskom štáte predsedajúcom Rade a
ktoré spojí zástupcov občanov, podnikov a 
spotrebiteľských organizácií, ako aj 
zástupcov členských štátov a inštitúcií EÚ 
s cieľom vytvoriť jasný záväzok v 
súvislosti s transpozíciou, uplatňovaním a 
presadzovaním právnych predpisov 
týkajúcich sa jednotného trhu; domnieva 
sa, že cieľom tohto podujatia by malo byť 
riešenie nesprávnej transpozície, 
nesprávneho uplatňovania a 
nedostatočného presadzovania právnych 
predpisov týkajúcich sa jednotného trhu, 
a to zlepšením koordinácie a lepším 
riadením jednotného trhu; domnieva sa, 
že toto podujatie by sa malo stať 
významnou platformou na výmenu 
najlepších postupov medzi 
zainteresovaným stranami a na 
informovanie občanov o ich právach na 
jednotnom trhu; okrem toho požaduje, 
aby sa na tomto podujatí zohľadnilo 20 
najvýznamnejších problémov, výziev a 
príležitostí pre občanov a podniky, ako ich 
určila Komisia; považuje za potrebné, aby 
sa vytvorila pracovná skupina zložená z 
poslancov Európskeho parlamentu a 
zástupcov Komisie a predsedníctva Rady 
úradujúceho v čase podujatia, ktorá by sa 
mala zaoberať jeho podrobnosťami;

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 3
Heide Rühle

Návrh stanoviska
Odsek 6

Návrh stanoviska Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

6. domnieva sa, že mierne zvýšenie sumy 
vyčlenenej na rozpočtový riadok 14 04 02 
na program Clá 2013 je opodstatnené a 
primerané v záujme dosiahnutia cieľov v 

6. domnieva sa, že mierne zvýšenie sumy 
vyčlenenej na rozpočtový riadok 14 04 02 
na program Clá 2013 je opodstatnené a 
primerané v záujme dosiahnutia cieľov v 
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tejto oblasti politiky, ako je posilnenie 
bezpečnosti a ochrany vonkajších hraníc, 
podpora boja proti nelegálnemu obchodu 
a podvodom a zlepšenie účinnosti colných 
systémov; podporuje dosiahnutie cieľov 
programu zlepšením koordinácie 
a spolupráce medzi členskými štátmi, 
podporou výmeny osvedčených postupov 
a know-how a monitorovaním správneho 
uplatňovania právnych predpisov Únie;

tejto oblasti politiky, ako je posilnenie 
bezpečnosti a ochrany vonkajších hraníc, 
podpora boja proti nelegálnemu obchodu 
a podvodom a zlepšenie účinnosti colných 
systémov; podporuje dosiahnutie cieľov 
programu zlepšením koordinácie 
a spolupráce medzi členskými štátmi, 
podporou výmeny osvedčených postupov 
a know-how a monitorovaním správneho 
uplatňovania právnych predpisov Únie; 
zdôrazňuje dôležitosť programov 
odbornej prípravy pre colníkov 
v jednotlivých štátoch;

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 4
Heide Rühle

Návrh stanoviska
Odsek 7

Návrh stanoviska Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

7. považuje sumu vyčlenenú na rozpočtový 
riadok 17 02 02 na oblasť spotrebiteľskej 
politiky za opodstatnenú a primeranú na 
dosiahnutie vnútorného trhu s bezpečnými 
výrobkami a službami, ako aj rovnakými 
právami pre všetkých spotrebiteľov;
zdôrazňuje dôležitosť úzkej spolupráce 
medzi Úniou, členskými štátmi a tretími 
krajinami, vrátane USA, Číny a Indie, 
pokiaľ ide o účinnejšie mechanizmy 
presadzovania práva v záujme zvýšenia 
dôvery spotrebiteľov; naliehavo vyzýva 
Komisiu, aby vytvorila znalostnú základňu 
a vzdelávacie programy v oblasti dohľadu 
nad trhom; navyše považuje za prioritu 
spoločné úsilie v oblasti vzdelávania 
spotrebiteľov, najmä pokiaľ ide o finančnú 
gramotnosť;

7. považuje sumu vyčlenenú na rozpočtový 
riadok 17 02 02 na oblasť spotrebiteľskej 
politiky za opodstatnenú a primeranú na 
dosiahnutie vnútorného trhu s bezpečnými 
výrobkami a službami, ako aj rovnakými 
právami pre všetkých spotrebiteľov;
zdôrazňuje dôležitosť úzkej spolupráce 
medzi Úniou, členskými štátmi a tretími 
krajinami vrátane USA, Číny a Indie, 
pokiaľ ide o účinnejšie mechanizmy 
presadzovania práva v záujme zvýšenia 
dôvery spotrebiteľov; naliehavo vyzýva 
Komisiu, aby vytvorila znalostnú základňu 
a programy odbornej prípravy v oblasti 
dohľadu nad trhom; ďalej považuje za 
prioritu spoločné úsilie v oblasti 
vzdelávania spotrebiteľov, najmä pokiaľ 
ide o finančnú gramotnosť; vyzýva tiež 
Komisiu, aby podporila fungovanie siete 
pre spoluprácu v oblasti ochrany 
spotrebiteľa (CPC) s cieľom umožniť 
orgánom presadzovania práva v oblasti 
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ochrany spotrebiteľa v členských štátoch 
efektívnejšie využívať mechanizmy 
spolupráce v rámci tejto siete; pripomína, 
že sieť európskych spotrebiteľských 
stredísk si vyžaduje primerané 
financovanie, aby mohla podporovať 
dôveru spotrebiteľov na jednotnom trhu;
pripomína dôležitú úlohu 
spotrebiteľských organizácií pre 
zvyšovanie informovanosti v Únii a 
podporuje financovanie ich projektov;
preto požaduje predĺženie programu 
TRACE, ktorý posilňuje spotrebiteľské 
organizácie prostredníctvom školiacich 
aktivít s cieľom vybudovať silné a 
efektívne organizácie a siete;

Or. en


